













متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي
تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ال مة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق
الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى ال ئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من
حياتهم بنجاح وسالم.
إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على
وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.








تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين اهلل عز وجل عن طريق
الممارسة العملية للعبادات.
ال في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممث ً
للعقيدة.
تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقهاً في دينه
واعياً له مدرك ًا ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث تصبح جزء من سلوكه وواجب ًا يشعر
بضرورة أدائه كلما حان وقته.
اكتساب المتعلم كثيرًا من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس
وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي تمر به في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان
بعض المسائل عنها.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الفقه والسلوك  3للصف الثاني الثانوي المستوى الرابع
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6
7
8

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

تطبيقات & ميراث الفروع (بنت االبن) & تطبيقات
ميراث الزوجين & تطبيقات & ميراث األخت الشقيقة
مراجعة عامة

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

تطبيقات & ميراث األخت ألب & تطبيقات

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

ميراث اإلخوة ألم & تطبيقات & تطبيقات عامة
الحجب وأقسامه
حجب األشخاص (1ـ حجب الحرمان)
تطبيقات & حجب األشخاص (2ـ حجب النقصان)

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

تطبيقات & التأصل

14
15
17+16

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9
األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

تطبيقات & العول
تطبيقات & الرد & تطبيقات
االختبار النهائي

مبادئ في علم الفرائض
الشبهات المثارة حول نظام اإلرث في اإلسالم والرد عليها
أركان اإلرث وشروطه
أسباب اإلرث وموانعه & تطبيقات
الوارثون
أنواع اإلرث & أحكام العصبة & تطبيقات
أحوال الورثة من حيث اإلرث بالفرض أو بالتعصب & ميراث األصول
(األب ـ األم)
تطبيقات
ميراث األصول (الجد ـ الجدة) & تطبيقات & ميراث الفروع (البنت)

مالحظات

المادة  -الصف

الفقه والسلوك 2 _3ث
المستوى 4

موضوع الدرس

ما المقصود بعلم الفرائض؟

التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

مبادئ في علم الفرائض

عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

األحد

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

وضحي المراد بالفرائض.

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

ناقشي موضوع علم الفرائض وحكم
تعلمه.

تقويم بنائي

أن توضح الطالبة المراد بالفرائض.
أن تناقش الطالبة موضوع علم
الفرائض وحكم تعلمه.
أن تلخص الطالبة أهمية علم الفرائض.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تلتفت الطالبة إلى ثمرات تعلم علم
الفرائض.

أعرض لمقدمة في بداية الحصة عن الدروس والموضوعات التي تتناولها الوحدة وأهم
األفكار الرئيسة المشتملة عليها ،تمهيداً لما سوف يتم عرضه وذلك إلثاره انتباههن
ولتنشيط أذهانهن حول موضوع الدرس ثم أقدم للطالبات شرحاً وتحليالً باإلستعانة
بالوسائل التعليمية اإليضاحية لمفهوم علم الفرائض.
أحلل للطالبات بشكل مبسط ومختصر موضوع علم الفرائض وحكم تعلمه وذلك من خالل
اإلستعانة بجهاز العرض المرئي حيث أعرض من خالله فيلمًا تعليميًا يعرض توضيحاً
لموضوع علق الفرائض والغاية من تعلمه وأهميته وبعد العرض أتابع مع الطالبات
نتائج ما فهمن من خالل طرح األسئلة حول موضوع العرض.
أقرأ النشاط على الطالبات ثم أكلف كل طالبتين متجاورتين أن يتعاونا معا لإلجابة عن
النشاط وفق ما هو مطلوب وتدوين إجاباتهن داخل الكراس المدرسي بحيث أتابع أداء
الطالبات أثناء تنفيذهن للنشاط.
أتوصل مع الطالبات ألهمية علم الفرائض والمواريث وذلك من خالل إجراء مشهد
تمثيلي حيث يتم اختيار مجموعة من الطالبات التي تمتلكن مهارة التمثيل واألداء
المسرحي وأطلب منهن تنفيذ مشهد أو موقف يكون محوره الغاية من علم الفرائض
وأهميته من بين العلوم الشرعية من خالل توزيع األدوار عليهن وبعد االنتهاء من
العرض أطلب من باقي الطالبات التعبير والتعليق عن ما يوصلن إليه خالل العرض.
أوزع على الطالبات ورق العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز
الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

التقويم

لخصي أهمية علم الفرائض.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

مراجعة ما سبق دراستة

األربعاء

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

اخلربات السابقة

االثنين

الثالثاء

الخميس

رابط تفاعلي

استماع

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل

من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

